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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Industri jasa semakin berkembang. Hal ini terlihat dari bertambahnya 

jumlah bisnis jasa seperti penginapan, restoran, café, biro perjalanan wisata atau 

tiket, jasa pengantaran barang atau ekspedisi dan masih banyak lagi. Kotler (2001) 

mendefinisikan pengertian jasa sebagai aktivitas maupun manfaat apapun yang 

ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tanpa wujud dan 

tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Jasa tidak menghasilkan kepemilikan 

apapun seperti produk, karena jasa sifatnya tidak terlihat, tetapi berupa upaya 

pelayanan dalam pemuasan kebutuhan atau keinginan konsumen. 

Bisnis transportasi saat ini memegang peranan penting dalam hal 

mengantarkan penumpang atau barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Di 

dalam jasa transportasi terdapat tiga jenis transportasi yaitu: transportasi darat, 

transportasi laut, dan transportasi udara. Salah satu jenis jasa transportasi darat 

adalah bus, yang dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan pada daerah atau 

wilayah yang dilewati, yaitu Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), Antar Kota 

Antar Propinsi (AKAP) & Pariwisata (www.organisasi.org)Bus yang beroperasi di 

Indonesia terdiri dari dua jenis perusahaan, yaitu jasa transportasi bus milik Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) 

(www.wikipedia.org)Perusahaan milik negara yang bertugas menyelenggarakan 

angkutan penumpang dan barang adalah DAMRI. Sedangkan terdapat banyak 

perusahaan transportasi darat milik swasta. Hal ini terjadi karena transportasi 

darat di Indonesia menarik minat pengusaha untuk berkecimpung dalam 

penyediaan tranpostasi bus. Perusahaan jasa tranportasi darat swasta  

Pengusaha bus berlomba-lomba membuat strategi pemasaran untuk menarik 

minat konsumennya, sehingga mempunyai keunggulan masing-masing yang 

ditawarkan kepada konsumen. Keunggulan tersebut dicapai dengan cara 

meningkatkan kualitas pelayanannya sehingga berbeda dengan perusahaan lainnya, 

walaupun kualitas pelayanan tranportasi bus banyak yang masih rendah. Sebagai 



2 
 

contoh, ditemukan kutu busuk di kursi dan selimut yang disediakan (Kompas, 

2017), kecelakaan akibat rem blong (www.news.detik.com)ruang tunggu yang 

tidak nyaman  (www.bersosial.com). Kualitas pelayanan yang kurang baik dapat 

menurunkan kepuasaan konsumennya yang berakibat ke loyalitas konsumen yang 

menurun. Dalam membangun loyalitas konsumen, perusahaan harus memberikan 

kepuasan kepada konsumennya. Dari pelayanan yang baik dan perasaan puas 

konsumen terhadap jasa yang diberikan perusahaan, maka konsumen akan 

mengulang pembelian dalam jangka panjang, Para pengusaha jasa transportasi bu 

dituntut berfikir kreatif untuk memunculkan suatu hal yang unik untuk 

menciptakan rasa ingin tahu dan ingin mencoba pada diri konsumen. Contoh 

peningkatan kualitas pelayanan oleh perusahaan bus adalah pemberian snack pada 

penumpang bus PO.Kramat Djati pemberian tiket gratis setiap 10x naik bus 

PO.Safari, dan persaingan harga tiket yang lebih murah pada Bus PO. Haryanto. 

Salah satu perusahaan jasa transportasi bus yang memperhatikan kualitas 

pelayanannya adalah PO.Shantika. Perusahaan bus ini menyediakan jumlah kursi 

yang lebih sedikit dalam setiap bus, untuk tipe tersedia 30 kursi sedangkan 

perusahaan bus lainnya tersedia 34 kursi, dan tersedia super executive hanya 

tersedia 21 kursi didalamnya selain itu untuk pool utama penumpang dibuat 

nyaman dengan ruang tunggu ber-AC dimana penumpang menunggu 

keberangkatan bus dan diberi fasilitas air minum gratis. Pemesanan dan 

pembelian tiket, penumpang bisa memesan via telpon ke agen terdekat darimana 

penumpang akan berangkat. Untuk pelayanan yang diterima konsumen saat 

melakukan perjalanan malam mendapatkan makan malam, untutk membantu 

kebutuhan mendadak dalam perjalanan bisa meminta tolong kepada kondektur 

wanita yang ada pada setiap armada. Penyediaan kondektur wanita ini adalah 

cetusan ide pertama yang dikeluarkan oleh PO.Shantika dan mulai diikuti oleh 

perusahaan transportasi sejenis dari kota Jepara. Perusahaan transportasi bus saat 

ini melakukan persaingan yang sangat ketat dari segi manajemen yang bertujuan 

meningkatkan pelayanan kepada penumpang.  

PO.Shantika yang dimiliki Bapak H. Suhartono di kota Jepara berlokasi di 

Jln. Sosrodiningrat Km 0,5 Tahunan Jepara. Sejarah singkat mengenai perusahaan 
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yang berawal dari CV pada tahun 2006 dan berubah PT pada tahun 2016 dengan 

pasar segment semua kalangan. Dengan trayek AKAP Antar Kota Antar Propinsi. 

Transportasi jasa pengantaran penumpang ke beberapa kota besar Jabodetabek 

dan menerima penumpang yang melewati kota tersebut dari Jawa Tengah ke Jawa 

Barat sebaliknya Jawa Barat ke Jawa tengah dengan pengumpulan dan 

penjemputan penumpang di Agen Shantika. Kursi tunggu yang tersedia di agen 

untuk para penumpang dibuat nyaman, diberi tambahan free air mineral demi rasa 

puas terhadap layanan perusahaan melalui fasilitas yang diberikan saat 

penumpang menunggu kedatangan dan keberangkatan bus. 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tri Handoyo, bagian operasional 

perusahaan PO.Shantika, tingkat okupansi yang diperoleh sebesar 50% dari 

jumlah kursi yang tersedia. Hal ini mengakibatkan kerugian perusahaan dalam 

jangka panjang. Oleh karena itu perlu dicari upaya untuk meningkatkan tingkat 

okupansi dengan menggunakan bantuan identifikasi 5 dimensi kualitas jasa 

melalui kuesioner yang akan dibagikan kepada penumpang Bus PO. Shantika. 

Identifikasi peningkatan kualitas pelayanan bertujuan untuk meningkatkan 

okupansi penumpang yang menggunakan PO. Shantika dan untuk menjaga  

kualitas pelayanan yang bertujuan agar terjadi loyalitas konsumen, PO Shantika 

sudah melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas dari pelayanan yang 

diberikan. Kualitas pelayanan yang baik dan konsumen merasa puas akan 

mendorong konsumen melakukan hubungan yang baik dengan perusahaan. 

Menurut Parasuraman et.al. (1988), kualitas pelayanan terdiri dari lima dimensi 

pokok yang terdiri dari reliability (keandalan), Responsive (ketanggapan), 

Assurance (jaminan), Emphaty (empati), serta tangibles (berwujud nyata). 

Dimensi kualitas pelayanan merupakan kunci keberhasilan usaha dan memiliki 

hubungan dengan loyalitas konsumen. Dalam bisnis jasa, sikap dan pelayanan 

karyawan merupakan aspek yang sangat penting dan menentukan kualitas jasa 

yang dihasilkan (Tjiptono, 2001). Dilihat dari realita yang ada saat ini, 

peningkatan kualitas pelayanan sangat dibutuhkan karena persaingan yang 

semakin ketat. 
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Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini akan mengambil judul 

penelitian “IDENTIFIKASI KUALITAS PELAYANAN JASA 

TRANSPORTASI DARAT BUS PO. SHANTIKA”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan 

masalah yang diajukan adalah mengidentifikasi kualitas pelayanan jasa di 

perusahaan bus PO. Shantika berdasar 5 dimensi kualitas jasa 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah 

mengidentifikasi kualitas jasa berdasarkan persepsi konsumen di 

perusahaan bus PO.Shantika 

1.3.2 Manfaat Hasil Penelitian  

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

beberapa pihak. 

a) Bagi peneliti lain, hal ini dapat menjadi referensi untutk penelitian 

sejenis 

b) Bagi pihak manajemen perusaahan bus Po. Shantika  mengetahui 

bagaimana meningkatkan kualitas pelayanannya 
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